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Lysá nad Labem, Litol, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Milovice, Mladá, Dvorce, Byšičky, Šnepov, Benátecká Vrutice, Jiřice

R e k l a m n í  a  i n z e r t n í  n o v i n y  p r o  m ě s t a  L y s á  n a d  L a b e m  a  M i l o v i c e

PF
2017

Všem našim zákazníkům časopisu M-inzert děkujeme za jejich dlouholetou přízeň a stálý zájem inzerovat právě s tímto časopisem. 
Ale zároveň děkujeme i čtenářům, kteří pravidelně čtou tento „reklamní plátek“ a každý měsíc vyhlíží časopis ve své schránce. 
Bez Vás věrných inzerentů a čtenářů by časopis nebyl tím, čím dnes je. Přejeme Vám tímto pohodové prožití vánočních svátků 

a v novém roce mnoho dní prožitých ve zdraví, spokojenosti, toleranci a vzájemném porozumění.
Uzávěrka do dvojčísla leden+únor 2017 časopisu M-inzert je 20. ledna 2017. Informace o časopise M-inzert, 

ceník s formáty inzerce a náhledy jednotlivých čísel časopisu najdete na stránkách www.m-inzert.cz

PF 2017
Děkujeme vám za přízeň.

■ Veškerý nábytek
■ Kuchyňské linky
■ 3D vizualizace 
■ Ve 2 patrech!

■ Nabídka min. 17 druhů sudového vína
■ Široký sortiment lahvových vín včetně speciálních
■ Vína rodinného vinařství Sýkora Čejkovice 

a Morávia Prušánky
■ Nekuřácké posezení
■ Venkovní posezení a zmrzlina ANEX

Milovice - Mladá, Komenského 583 (v budově FC)
Tel.: 608 227 590, www.vinotekanavinici.webnode.cz

Milovice, Spojovací – Komenského 583

Tel.: 777 889 976, 325 575 094,

e-mail: fcshop@email.cz, www.FCSHOP.cz

®

značková
prodejna

DŮM NÁBYTKU

SHOP

PF 2017
Děkujeme, že jste 

stále s námi.

Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 185 (pod kostelem)

www.elektroskuhrovec.cz, tel.: 325 552 925

KUCHYŇSKÉ POTŘEBY

Tescoma, Bohemia Crystal, Jihokov, KDS Sedlčany,

Kolimax, Český porcelán, Simax, Belis a další

česká kvalita 
do českých kuchyní

široký výběr za

výhodné ceny



■ Přijmeme spolehlivého podlaháře, v případě zájmu
volejte T.: 774 120 707

■ Muž 37 let, výška 180 cm, sportovní postavy, snad
pohledný, bez závazků, s vlastním novým rodinným
domem v Milovicích hledá vybouřenou, klidnou, štíhlou
dívku do 35 let k založení rodiny a pohodovému, klidnému,
rodinnému soužití. Vše napoví setkání. T.: 737 017 629

■ Prodám díly na Renault Clio, Thalia 1400/16V výfuk
střední díl, sponu výfuku, ABS kroužek na Nisan, Renault,
silenbloky výfuku a 2 ks brzdových destiček na Peugeot
205–309, Renault. Vše nové, cena 1 000 Kč, možno i jed-
notlivě. T.: 777 715 963

■ Poskytování půjček ve vaší domácnosti od 4 000 Kč
do 20 000 Kč. J. Bečková. T.: 606 766 546 Lysá n. L. –

Milovice

■ Sháníme vyučeného opraváře zemědělských strojů
s řidičským průkazem skupiny T, C a CE. T.: 325 583 306

■ Prodám dětské kožené boty zn. Ciciban, vel. 28, stélka
17,5 cm, kotníčkové, na suchý zip, velmi pěkné, zachova-
lé, nošené pár týdnů, původní cena 1 200 Kč, nyní
300 Kč, stále v záruce, včetně dokladu. Foto pošlu na
vyžádání na e-mail. T.: 777 715 962

■ Koupím staré mince, bankovky, pohlednice, medaile.
T.: 602 550 705

■ Do restaurace v Milovicích přijmeme servírku/číšníka,
vyučení v oboru. Praxe není podmínkou, šikovné a praco-
vité zaučíme. T.: 603 870 087

■ Prodám zimní pneu na plechových discích zn. Barum,
95%, 175/65/14, 4 ks, cena 600 Kč/ks. T.: 777 715 963

■ Pronajmu nebytové prostory v Milovicích, 200 m2,
cena 150 Kč/m2. T.: 603 870 087

■ Nabízím k pronájmu komerční prostory v Lysé n. L.,
blízko centra, 45 m2, vhodné pro kancelář nebo obchod,
cena dohodou. T.: 723 364 799

■ Koho nebaví LP desky může je věnovat či prodat za
symbolickou cenu. T.: 790 305 127

■ Nabízím plastové obaly na CD a DVD. T.: 790 305 127

■ Prodám koberec/běhoun, tmavě vínový, vyčištěný,
pěkný, rozměry: délka 2 m x šířka 1.08 m, cena 250 Kč,
foto mohu poslat na email či MMS. T.: 777 715 962

■ Prodám komodu, světlé dřevo javor + hráškově zelená
kombinace, 2 šuplíky, rozměry d. 99 cm x h. 54 cm x
v. 49 cm, cena 500 Kč. Foto mohu poslat na e-mail či
MMS. T.: 777 715 962

■ Pronajmu pracující ženě možno s dítětem samostatný
pokoj v domě v Lysé n. L. o rozloze 22 m2 s přístupem na
společné sociální zázemí, kuchyň, dvorek a s možností
garážového stání, nájem 3 000 Kč/měsíčně + kauce 
3 000 Kč. T.: 603 870 087

■ Nabízím hudební DVD, anglické melodie, cca 40 ks.
T.: 790 305 127

■ Prodám žaluzie + sítě do oken, nové, zabalené, původ-
ní cena 6 000 Kč, nyní 3 000 Kč. Rozměry upřesním.
T.: 731 610 737

■ Prodám brzdový spínač na Ford Escort 16–16V, r.v.
1995, cena 150 Kč. T.: 731 610 737

■ Prodám originál poklice na Ford Escort, 5 ks, cena
500 Kč. T.: 731 610 737

■ Prodám poklice 13“, 4 ks, cena 150 Kč.
T.: 731 610 737

■ Prodám klece na křepelky, levně. T.: 702 831 842

■ Prodám 2 x pneu Barum 165/80/R13 83 OR57 80 %
na ráfkách Š 120 Favorit, Felicie. T.: 606 718 078

■ Prodám 4 ks hasicí přístroje 21A 183 B.C., nové, práš-
kové, možno hasit elektro do 1 KV včetně držáků. Vhodné
do novostaveb, RD, garáží apod. T.: 606 718 078

■ Prodám 2 kancelářské židle s hydraulikou, pěkné a 2
klekačky v dobrém stavu. T.: 606 718 078

■ Prodám organizér – box na nářadí zn. Magnum 24
a malý box na šrouby, matky apod. T.: 606 718 078

■ Sháním byt v Lysé nad Labem, byt 3+1 v přízemí nebo
zvýšené přízemí. V ulici Třešňová nebo Husovo náměstí
a nebo na starém sídlišti mezi benzínkou a Penny. V pěk-
ném stavu. T.: 774 997 566

■ Prodám/nabízím 4 ks zkoušeček ZN 15/35, 15 až 35
kV v originálních pouzdrech s příslušenstvím a různou
elektronikou. T.: 606 718 078

■ Prodám Škoda Octavia Combi, tmavě zelená metalíza, II.
1,9 TDI, r.v. 2006, najeto 181 000 km, tempomat, letní kola,
drobné kosmetické vady, STK do 10/17, cena 148 000 Kč.
T.: 732 915 004

■ Hledám někoho, kdo by se mnou odjel na 13 dní, přes
Vánoce a Silvestra do Egypta. Já paní 56 let. Děkuji za
odpovědi. T.: 734 613 657

■ 45 letý chovatel a rybář bydlící v rodinném domku, by
se rád seznámil se ženou, které nevadí zvířata.
T.: 732 167 938

■ Prodej medu od včelaře: dle Vašeho požadavku ve skle
0,72 l – 130 Kč, ve kbelíčcích 2 l – 280 Kč, 3 l – 410 Kč,
5 l – 670 Kč. Milovice. T.: 605 483 902 (večer)
■ Základní kynologická organizace Mochov přijímá nové
členy. T.: p. Kenderová 607 855 650, 775 360 266

■ Pronajmu byt 3+1 v Lysé n. L. Sídliště po kompletní
rekonstrukci. Byt se nachází v 1. patře a je nadstandardně
vybaven. Cena 9 000 Kč + poplatky. K pronájmu od 1. pro-
since 2016. T.: 724 548 664

■ Prodám funkční dvoujádrový notebook Medion s Win-
dows 7, SSD disk 120 GB, DVD, wifi, zdroj, displej 15,
rychlý a tichý, baterie pár minut, Milovice. 
vyhnanovsky@centrum.cz, T.: 608 238 935

■ Prodám pískovec štípaný obklad, 24 x 12 x 3,9 m2,
600 Kč/m2. T.: 603 424 216

■ Prodám klec na ptáky, š.67 x h.35 x v.87, 800 Kč.
T.: 603 424 216

■ Prodám horské kolo, starší typ, plně funkční, cena
500 Kč. T.: 602 718 869

■ Prodám 2 obývací stěny za 1 000 Kč a 500 Kč, 2
komody za 500 Kč, velkou skříň za 350 Kč, 2 koberce za
250 Kč a 150 Kč, sedačku za 300 Kč. T.: 739 135 971

■ Prodám 2 dětské postýlky s výbavou a povlečením, gol-
fové hole (Pliko, Itálie) a trojkombinaci dětského kočárku
a nosítka pro nastávající maminku. T.: 606 718 078

■ Hledám milou, upřímnou, tolerantní a štíhlou dívku
nebo svobodnou/rozvedenou maminku, dítě není překáž-
kou, od 18 do 30 let, vyučenou nebo SŠ k volnému a pak
vážnému seznámení. Nekuřačka, abstinentka. Byt, auto
mám. Milovice, Lysá a okolní obce. T.: 606 718 078

■ Prodám urnový hrob na 6 uren, zaplacen na 10 let,
ihned papírový převod, Milovice. T.: 604 167 648

■ Prodám kompletní nábytek do dětského pokoje v kom-
binaci buk + modrá. Palanda, stůl, rohová skříň, komoda,
schůdky s úl. prostorem, knihovna. Cena 5 500 Kč.
T.: 737 700 614

■ Prodám dětská kola 16“ a 20“ + odrážedlo pro malé
děti, koupeno jako nové, málo používané, zachovalé, jako
nové, cena: 16“ 1 500 Kč, 20“ 2 500 Kč, odrážedlo
800 Kč, foto na e-mail. T.: 724 054 795

■ Hledáme kadeřnici s ŽL. Kadeřnictví Maxim, Husovo
nám. 170, Lysá n. L. T.: 325 553 696

■ Štír 59/169/70 rozvedený, nekuřák hledá ženu do 57
let z Lysé n. L., Nymburka a blízkého okolí. Do nového roku
spolu. T.: 739 474 768

■ Prodám radlici sněhovou traktorovou zadní, typ RSTZ
3000. T.: 733 562 865

Nabízíme pro SVJ i nájemní byty:

■ EKONOMICKOU SPRÁVU
■ TECHNICKOU SPRÁVU
■ PRÁVNÍ OBLAST

Váš správce domu s.r.o.

Husovo nám. 1758
289 22 Lysá nad Labem

Tel.: 325 551 682
e-mail: ivana.crhova@tiscali.cz

e-mail: m.crha@volny.cz

Jsme na trhu 
od roku 1992

Půjčovna společenských 
a svatebních šatů 
M A R T I N A

Půjčovné od 500 Kč do 4 500 Kč.
289 16 Starý Vestec 5

Tel.: 606 120 482
www.martina-salon.cz

PEDIKÚRA až do domu
Základní pedikúra – 230 Kč
Senioři – 180 Kč 
Masáž chodidel a lýtek – 45 Kč
P–Shine japonská metoda – 130 Kč
Peeling chodidel – 45 Kč
Parafínové zábaly – 80 Kč
Lakování nehtů / gel lakem – 35 Kč
Doprava – 40 Kč
289 16 Starý Vestec 5
Tel.: 702 429 238

AUTODOPRAVA
LEVNÉ STĚHOVÁNÍ PO CELÉM ČESKU

● cena 10 Kč za kilometr, zkušení pracovníci, 
přijatelné ceny 

● pracujeme NONSTOP soboty i neděle bez příplat-
ku, také vyklízíme budovy, nebytové prostory,
kanceláře, byty, domy. Odvoz starého nábytku 
a elektroniky na separační dvůr a likvidace 

Tel.: 776 329 862
E-mail: 1levne-stehovani@seznam.cz

Máte mnoho voleb, jak uklízet,       
ale jen EVL Lysá, s.r.o., je ta správná!

EVL Lysá, s.r.o., mob: 731 154 795
e-mail: evabarochova@seznam.cz

www.evl-lysa.cz

Provádíme tyto úklidové práce a služby:
čištění koberců a čalounění; 

úklid společných prostor domu; 
úklid domácností, úklid kanceláří;

mytí oken včetně rámů, mytí žaluzií; 
úklidové práce po stavbě a rekonstrukci, 
předkolaudační úklid; úklid dle Vašeho

přání a Vašich požadavků.

ÚKLIDOVÉ
SLUŽBY

Kontrola kotlů 
vybraných značek

VYKUPUJEME

KNIHY
A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI

PLATBA NA MÍSTĚ
ODVOZ ZAJIŠTĚN tel. 286 891 400

- prohlídky, revize, kolaudace
- frézování a vložkování
- stavba a rekonstrukce komínů
- zděné, nerezové, plastové
- poradenství a rozpočet zdarma

koberec/běhoun
tmavě vínový, vyčištěný, pěkný

rozměry: délka 2 m x šířka 1.08 m
cena 250 Kč

Tel.: 777 715 962

PRODÁM

Prodám komodu
světlé dřevo javor 

+ hráškově zelená kombinace, 2 šuplíky
rozměry d. 99 cm x h. 54 cm x v. 49 cm

cena 500 Kč

Tel.: 777 715 962

Venezia Tour
Benátky nad Jizerou

tel. 724 294 220
www.veneziatour.cz

C e s t o v n í  k a n c e l á ř

termální lázně HARKÁNY 
hotel s polopenzí s dopravou a programem

12. 5. – 21. 5. 2017 – 6 990 Kč
odjezdy: MB, Benátky, Brandýs, Praha 

VHODNÉ JAKO VÁNOČNÍ DÁREK

ÚČETNICTVÍ, 
DANĚ, MZDY

komplexní zpracování

Ing. Jana Holíková

tel: 720 572 697 
e-mail: j-holikova@seznam.cz

N Á V R A T  K E  Z D R A V Í  
Víte, že v sobě máte přírodní sílu, která umí ochránit
Vaše tělo před vznikem nejvážnějších chorob dnešní

doby? AKTIVUJTE SVOJE KMENOVÉ BUŇKY
exkluzivním přípravkem Laminine – podpoříte 

regenerační schopnosti svého těla. 
Kmenové buňky – základ zdraví.

Osobně vyzkoušeno, tisíce zdokumentovaných 
výsledků a na netu.

Více informací: http://1url.cz/qtek6 
email: pes113@email.cz

Bezplatná 
textová inzerce



Chcete být letos kreativní a vyrobit si vánoční dekorace sami? Zveme Vás do našeho 
květinářství, kde najdete vše, co potřebujete na výzdobu Vašeho domova v období adventu 
a Vánoc. Nabízíme velký sortiment přízdob na věnce a svícny, širokou barevnou paletu stuh 

a adventních svíček, drobné dárky, biokosmetiku, kvalitní čaje, sladkosti a další nezbytnosti ☺

Více na www.kvetiny-romantic.cz a      Květiny Romantic

Náš provoněný obchod plný vánoční pohody a atmosféry najdete na 
Květiny Romantic, Masarykova 210, Lysá n. L., tel. 602 493 117, otevírací doba

Po–Pá 8–18 hod., so 8–12 hod., v prosinci so 8–15 hod., ne 9–15 hod.

STAVEBNINY
LYSÁ NAD LABEM
Sokolovská 1143/3 

(pod nadjezdem)

289 22 Lysá nad Labem

e-mail: stavebninybaroch@seznam.cz

tel.: 775 315 349

Nabízíme velký výběr 
stavebního materiálu

Lysá nad Labem

PF 2017

Děkujeme vám za přízeň.

K Milovicům 1921, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 721 206 206, 720 304 304
Otevírací doba: Po – Pá 7 – 17 hodin

Autoservis v areálu STK Lysá n. L.

(Cartruck – servis s.r.o.)

■ Opravy osobních a užitkových vozů všech značek
■ Pneuservis
■ Laserová geometrie
■ Prodej náhradních dílů Auto Kelly

Květiny Romantic – to jsou originální Vánoce.

2 7  l e t  č i n n o s t i  –  b o h a t é  z k u š e n o s t i  –  s p o l e h l i v o s t
Těší nás a děkujeme klientům za velkou přízeň v roce míjejícím. 

Přejeme Vám všem krásné prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2017.

Naše CENTRUM ZÁJEZDŮ kromě atraktivních pobytů do EXOTIKY, na hory a do lázní nabízí již
zájezdy pro LÉTO 2017 s více než 330 pojištěnými CK.

Rodinnou dovolenou s dětmi a žádané hotely si nejlépe pořídíte právě nyní s výraznými slevami,
bonusy, parkováním u letiště atd. Vybrané zájezdy kdekoliv – rezervujte přímo u nás.

Prodáváme za aktuálně nejnižší ceny. Profesionalita. Serióznost. U nás je nejvyšší jistota 
spokojené realizace Vašeho zájezdu. Komplexní servis. SMĚNÁRNA – prodej valut bez poplatků!

Ing. Evžen ŠULC – EVENtour, Masarykova 209, Lysá n. L., 
tel.: 325 551 595, 603 463 676, e-mail: eventour@tiscali.cz

Ivana Šulcová – EXIMPARTNER Lysá n. L. – exkluzivní zastoupení CK EXIM 
tel.: 325 551 595, lysanadlabem@exim.cz, sulcova.zajezdy@gmail.com

www.eventour.cz

SLEVA 20% pro měsíc prosinec 2016 a leden
2017 na práci a materiál nebo jen autodíly.

Sleva se nevztahuje na pneumatiky a originální díly. 
Sleva je jednorázová a nedá se sčítat.

✂

t i s k á r n a  a  v y d a v a t e l s t v í

TISKÁRNA M-INZERT
Husovo náměstí 24, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 632, gsm: 777 715 962
e-mail: info@m-inzer t.cz

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2017
Nabízíme Vám výběr novoročních přání 
s možností potisku. PF dodáváme 
zkompletované a
včetně obálek.

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE
Vyrobíme Vám nástěnný kalendář 
ve formátu A4, A3 přímo na míru, 
tištěný z Vašich 
fotografií.

N o v ě  j s m e  n a  F B :  M - i n z e r t

Brambory,

cibule,

kořenová 

zelenina,

červená řepa,

zelí a ostatní

Šťastný Josef 
Straky – po silnici směr na Benátky n. J., před lesem doleva   
letiště Boží Dar – tel. 325 583 306

P R O D E J  Z E L E N I N Y

PODLAHY KUTIL
Milovice

Prodej a pokládka 
podlahových krytin

■ Kompletní podlahářský servis ■ Záměr,
měření vlhkosti a konzultace v Milovicích 

a okolí ZDARMA ! ■ Po tel. dohodě je pro
Vás VZORKOVNA vždy otevřena. Adresa: 
Na Pahorku 84, Milovice. ■ VZORKOVNA
nabízí: vinylové podlahy, thermofix, PVC,
koberce, laminátové a dřevěné podlahy,

nivelační stěrky, OSB desky a další.

PŘIJMEME SPOLEHLIVÉHO A ŠIKOVNÉHO 
PODLAHÁŘE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 

608 930 848.

Tel.: 325 532 753, 
608 930 848

www.pod lahyk u t i l . c z

■ podlahář ■ truhlář
■ tesař ■ zedník 
■ malíř, lakýrník

■ a další (montáž oken, dveří, 
zárubní, plotů, sádrokartony,

fasády, bourací a vyklízecí práce)

REKONSTRUKCE NA KLÍČ

Kontaktujte nás: 
604 116 666, 325 532 753
www.aaaremesla-podlahykutil.cz

Zaměření ZDARMA – Milovice a okolí

Profesionální 
tým řemeslníků
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HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY
Lysá n. L. - pod nadjezdem
Po - Pá: 7.30 - 11.30  12.00 - 15.30

tel . :  325 561 051,  fax :  325 561 657,  mob. :  602 813 214

● hutní materiál 
● pletiva PVC + Zn
● šrouby, vruty, kotvy, hřebíky 
● brusné a řezné kotouče (dřevo, kov, beton) 
● zámečnické nářadí na vše 
● zednické a tesařské potřeby 
● kompresory + příslušenství 
● potřeby pro sváření

● montérky, boty, rukavice
● DROGERIE úklidová, pracovní
● vozíky, káry, rudle, pale�áky
● elektrocentrály, míchačky, míchadla
● žebříky, štafle – Al + dřevo
● plachty, pytle, rašlové úplety
● elektronářadí NAREX – DEWALT 

– MAKITA – METABO
● sběrna oprav značkového elektronářadí

KRMIVA PRO
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA -

skot, koně, drůbež, kozy, prasata…
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice, 
slunečnice, mák, všechny šroty

ZAHRADA

PF 2017

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2017

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.

VÁNOČNÍ DÁREK pro Vás 
– v prosinci SLEVA 10 % na celý 

sortiment zboží.


